Roosendaal Bergen op Zoom Tholen

Palliatieve zorg
in de regio

Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u
een beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve
zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van
leven tijdens de ziekte en rond het sterven.
Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is er voor iedereen die
te horen heeft gekregen dat hij of zij
niet meer beter wordt. Bij kanker, maar
ook andere ongeneeslijke ziektes zoals
dementie, COPD of hartfalen. Palliatieve
zorg is er voor patiënten én hun naasten.

Het Netwerk Palliatieve Zorg

Alle zorgverleners, die palliatieve
zorg verlenen, zijn door het Netwerk
Palliatieve Zorg voor u gebundeld in
deze Regionale Informatiegids.

oördinator
Heeft u vragen? Neem contact op met Mw. Jolanda van Rijckevorsel, netwerkc
ravis.nl
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• Netwerk Palliatieve Zorg

Als u te horen heeft gekregen
dat u niet meer kunt genezen, is
dat een harde boodschap. Deze
boodschap kan vragen oproepen
als: Hoe ziet mijn toekomst
er uit? Welke klachten ga ik
krijgen? Hoe kan ik mij zo goed
mogelijk voorbereiden op de
laatste fase van mijn leven?
In de palliatieve zorgverlening
staan diverse professionals
voor u klaar. Voor de één is
de huisarts een belangrijke
persoon, de ander gaat liever
naar de medisch specialist of de
verpleegkundige. Hulpverleners
werken met elkaar samen en
stemmen de zorg met u en met
elkaar af. Vanuit het Netwerk
Palliatieve Zorg willen we u een
zo compleet mogelijk overzicht
aan informatie en ondersteuning
bieden.
Het Netwerk Roosendaal Bergen op Zoom - Tholen is
actief in de gemeenten
Bergen op Zoom, Halderberge,
Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Tholen en
Woensdrecht.

• Transmuraal palliatief

• Geestelijke ondersteuning

Om u en uw naasten te helpen
bij uw zoektocht naar beschikbare
middelen en ondersteuning,
zijn er binnen ons netwerk vier
Transmuraal Palliatief
Verpleegkundigen (TPV)
werkzaam. Het eerste contact
verloopt meestal via de
medisch specialist, huisarts,
oncologieverpleegkundige,
transferverpleegkundige of het
Loket Nazorg. U kunt ook de TPV
inschakelen op een moment dat
u zelf kiest.

Wanneer u te horen heeft
gekregen dat u niet meer beter
wordt, kan dit veel emoties
oproepen. U kunt vragen krijgen
als “Waarom overkomt mij dit?”
en “Wat geeft mij de kracht
om dit te dragen?”. Dit zijn
voorbeelden van levensvragen.

verpleegkundigen

De verpleegkundige maakt samen
met u een afspraak en blijft vanaf
dat moment uw vaste
aanspreekpunt.
De TPV biedt een luisterend
oor, denkt mee en adviseert
over de mogelijkheden van de
(thuis-)zorg, regelt zorg en
hulpmiddelen en onderhoudt
contact met uw huisarts en
eventueel andere betrokken
hulpverleners. Kortom
de TPV heeft zicht op alle
zorgmogelijkheden waaruit u kunt
kiezen.
TPV
De TPV is bereikbaar op
werkdagen van 9.00 tot 17.00
06 - 4323 7150
palliatievezorg@bravis.nl

thuis

Levensvragen zijn alledaagse
vragen, zoals wat maakt voor u
de dag de moeite waard? Maar
het zijn ook grote vragen naar de
zin en de bedoeling van het leven.
Wanneer u hier in vastloopt, is
het mogelijk om kosteloos hulp
te vragen aan een geestelijk
verzorger van het Centrum voor
Levensvragen in de regio WestBrabant en Tholen. De geestelijk
verzorger komt dan bij u thuis.
De geestelijk verzorger gaat met
u in gesprek over uw specifieke
situatie en uw levensvragen
en gaat samen met u op zoek
naar betekenis en zingeving. De
geestelijk verzorger helpt bij het
vinden van houvast en biedt een
geoefend luisterend oor. Deze
begeleiding kan ook aan naasten
worden geboden. Iedereen kan
passende geestelijke verzorging
krijgen, welke levensovertuiging
u ook heeft.
Centrum voor Levensvragen
West-Brabant en Tholen
Het Centrum is bereikbaar op
werkdagen van 9.00 tot 17.00
06 - 1382 9448
info@levensvragenwestbrabant.nl
www.levensvragenwestbrabant.nl

Zorg thuis

• Huisarts

Veel is nog wel mogelijk, ook
als u niet meer beter kunt
worden. Uw huisarts kan u
daarover informeren. Hij of zij
kent uw situatie en weet wat de
mogelijkheden van behandeling
en zorg zijn. U moet daarbij wel
zelf aangeven wat u belangrijk
vindt en wat bij u past. Dat geldt
bijvoorbeeld voor aanvullende
behandelingen. Geef aan wat
uw wensen en grenzen zijn om
thuis te blijven tot het laatst.
Heb het op tijd hierover met uw
familieleden en vrienden. Zo
houdt u invloed bij het maken
van keuzes en het voorkomt
misverstanden. Het geeft rust
als u weet dat uw huisarts op de
hoogte is van uw wensen en uw
grenzen. Onze Transmuraal
Palliatief Verpleegkundige kan
hier bij helpen.
Huisartsenkring West-Brabant
Een huisartsenkring verbindt
alle huisartsen in een gebied
met elkaar.
www.huisartsenkringwbr.nl
Zorggroep West-Brabant
Zorggroep West-Brabant
ondersteund en faciliteert de
huisartsen en zorgprofessionals
in de regio.
www.zorggroepwestbrabant.nl

• Thuiszorg

De meeste mensen geven er
voorkeur aan om thuis te worden
verzorgd door partner, familie,
vrienden en kennissen (de
mantelzorg). Toch kan er een tijd
komen dat er hulp van buiten
nodig is. In die situatie kunt u,
al dan niet in overleg met de
Transmuraal Palliatief
Verpleegkundige, hulp krijgen
van verschillende organisaties.
Onderstaande thuiszorgorganisaties bieden de passende
zorg- en hulpverlening, uiteraard
in overleg met uw eigen huisarts.
Allerzorg West-Brabant & Zeeland
Allerzorg is specialist in zorg
thuis en levert door heel
Nederland zorg, waaronder
palliatieve terminale zorg.
www.allerzorg.nl
Regio Zeeland:
06 - 52803354
ptzzeeland@allerzorg.nl
Regio West-Brabant:
06 - 21869913
ptzzuidnederland@allerzorg.nl

Allévo
Allévo is een Zeeuwse
zorgorganisatie die zorg en
diensten levert op het gebied
van thuiszorg, wonen met zorg,
revalidatie en specialistische
hulp
088 - 110 2800
info@allevo.nl
www.allevo.nl
Anna voor Zorg
Anna voor Zorg is een
Thuiszorgorganisatie die met
kleine teams werkt.
0165 - 795 234
info@annavoorzorg.nl
www.annavoorzorg.nl
Attenza
Attenza is een
thuiszorgorganisatie en biedt
24-uurs of nachtzorg voor
mensen met een palliatieve
of intensieve zorgvraag.
088 - 700 9700
info@attenza.nl
www.attenza.nl

Kijk voor actuele informatie
op www.netwerkpalliatievezorg.nl/
roosendaalbergenopzoomtholen

Buurtzorg
Buurtzorg is een landelijke
organisatie met kleinschalige
teams die buurtgericht werken.
Buurtzorg heeft diverse teams
in de regio.
www.buurtzorgnederland.com
0900 - 690 690 6 (24 u/pd)
Groenhuysen
Groenhuysen biedt een compleet
aanbod op het gebied van
woonzorg, thuiszorg, behandeling
en welzijn. Groenhuysen zet zich
overwegend in voor ouderen
in de omgeving Roosendaal,
Halderberge en Rucphen.
088 - 55 740 00
klantbureau@groenhuysen.nl
www.groenhuysen.nl/thuiszorg
Privazorg West Brabant / Tholen
PrivaZorg is een landelijk
werkende thuiszorgorganisatie
die vanuit regionale steunpunten
zorg biedt.
088 – 6009 309
info@privazorgwbt.nl
www.privazorgwbt.nl
Schutse Zorg Tholen
Schutse Zorg Tholen is een
protestants christelijke
organisatie gelegen op het eiland
Tholen. Schutze Zorg biedt u
verschillende vormen van zorg
aan huis.
0166 – 658 600
info@schutsezorgtholen.nl
www.schutsezorgtholen.nl

St. Elisabeth
St. Elisabeht biedt zorg
en dienstverlening vanuit
hun historische locatie in
Roosendaal. St. Elisabeth biedt
(palliatieve) zorg voor zowel
intra- als extramurale bewoners.
0165 - 592 400
info@stelisabeth.nl
www.elisabethroosendaal.nl
Stichting tanteLouise
Tantelouise biedt een compleet
aanbod op het gebied van
woonzorg, thuiszorg, behandeling
en welzijn. TanteLouise zet
zich overwegend in voor
inwoners van de gemeenten
Steenbergen, Bergen op Zoom en
Woensdrecht.
0900 – 900 4444
www.tantelouise.nl
Surplus Zorg
Surplus biedt een compleet
aanbod op het gebied van
woonzorg, thuiszorg, behandeling
en welzijn voor bewoners van
West-Brabant.
076 – 208 2200
klantenservice@surplus.nl
www.surpluszorg.nl

SVRZ Tholen
SVRZ biedt kleinschalige
verpleeghuiszorg, revalidatie
en ondersteuning aan ouderen
in de gemeente Tholen. Voor
thuiswonende ouderen is er een
totaalpakket waarbij wonen,
welzijn en zorg op elkaar
afgestemd zijn.
0900 - 7879 777
zorgadvies@svrz.nl
www.svrz.nl
Thuiszorg OnsThuis
Thuiszorg OnsThuis is een
thuiszorgorganisatie, werkzaam
in de gemeenten Rucphen en
Halderberge.
06 - 1391 8940 of
06 - 1391 8168
info@thuiszorgonsthuis.nl
www.thuiszorgonsthuis.nl
TWB, Thuiszorg met Aandacht
TWB Thuiszorg met Aandacht is
een thuiszorgorganisatie in de
regio West-Brabant, met onder
anderen een Hospice Thuis
Team.
088 – 560 2000
info@twb.nl
www.twb.nl

• Vrijwilligers zorg thuis

Wanneer u of uw dierbare te
horen heeft gekregen dat het
einde nabij is, is dat zwaar. U wilt
samen het best mogelijke uit die
laatste periode halen. In deze
fase kan de aanvullende hulp
van vrijwilligers van de stichting
Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ) West-Brabant &
Tholen goed van pas komen.
De goed opgeleide vrijwilligers
van VPTZ kunnen tijd, aandacht
en ondersteuning bieden aan
degene die gaat sterven en
diens naasten. Dit geeft de
mantelzorgers de gelegenheid
om even tot rust te komen. Door
tijdig hulp te vragen bij VPTZ is
de zorg voor de patiënt beter vol
te houden. De rol van VPTZ is
niet vast omschreven: de wensen
en behoeften van de zieke en de
mensen eromheen zijn het
uitgangspunt.
VPTZ West Brabant & Tholen
06 - 5149 8069
info@vptz-westbrabanttholen
www.vptz-westbrabanttholen.nl

• Inloophuizen

De inloophuizen bieden opvang
en steun aan mensen met kanker
en hun naasten. Het is een
ontmoetingsplaats waar gepraat
kan worden met gelijkgestemden
en of gezamenlijke creatieve
activiteiten kunnen worden
ondernomen.

• Zorgbelang Brabant

Inloophuis het Thuispunt
Sint Willebrord
www.thuiszorgonsthuis.nl

Zorgbelang Brabant/Zeeland
staat voor een gezond en
veerkrachtig Brabant en Zeeland.
Ze vinden het belangrijk dat
iedereen, ondanks ziekte,
beperking, ouderdom of minder
zelfredzaamheid, mee kan blijven
doen aan de snel veranderende
maatschappij. Op een manier
zoals zij dat zelf graag willen.
Zorgbelang Brabant/Zeeland
biedt individuele ondersteuning
aan individuele patiënten en
cliënten in de provincies NoordBrabant en Zeeland om zo hun
positie te versterken.

Inloophuis De Rose-Linde
www.inloophuisderoselinde.nl

Zorgbelang Brabant
www.zorgbelang-brabant.nl

Inloophuis het Getij
Bergen op Zoom en Ossendrecht
www.inloophuishetgetij.nl

Zorg in een verzorgingstehuis/kleinschalige
woonvoorziening en
verpleeghuizen
Een verzorgingshuis/kleinschalige woonvoorziening
biedt zorg en huisvesting aan
diegenen die door ouderdom
of ziekte niet meer zelfstandig
kunnen wonen en voor zichzelf
kunnen zorgen, ook niet met
hulp van naasten, mantelzorg of
thuiszorg. Een verpleeghuis is
bedoeld voor intensieve zorg of
zware medische behandelingen.
De volgende organisaties bieden
diverse vormen van zorg en
wonen. De contactgegevens
staan vermeldt bij “Thuiszorg”
op pagina’s 3-4.
Groenhuysen
Gemeenten Roosendaal,
Halderberge, Rucphen.
St. Elisabeth
Roosendaal.
Surplus Zorg
Gemeenten Moerdijk,
Drimmelen, Breda
Stichting tanteLouise
Gemeenten Steenbergen, Bergen
op Zoom, Woensdrecht
Schutse Zorg Tholen
Gemeente Tholen
SVRZ Tholen
Gemeente Tholen

Zorg in een palliatieve
voorziening

• Hospice

Een hospice is een instelling
met een huislijke sfeer,
gespecialiseerd in terminale
zorg. In een hospice kunt u
zelf aangeven wat u wenst of
nodig heeft, wie u om u heen wil
hebben, hoe u de dag doorbrengt
en op welke wijze u afscheid wilt
nemen.
Hospice De Markies,
Bergen op Zoom
Gasten van het hospice kunnen in
een huiselijke omgeving op een
waardige en geheel eigen manier
invulling geven aan de laatste
fase van hun leven.
0164 – 676 500
hospicedemarkies@tantelouise.nl
www.hospicedemarkies.nl
Hospice Roosdonck
Roosendaal
In hospice Roosdonck verblijven
terminaal zieke mensen tot
hun overlijden in een warme,
huiselijke sfeer. Roosdonck heeft
zestien appartementen.
088 - 55 739 35
www.groenhuysen.nl/Wonen-metzorg/Roosdonck
Zorgpaviljoen Jacqueline
Sint Willebrord
06 - 1391 8940, of
06 - 1391 8168
info@thuiszorgonsthuis.nl
www.stichtingjacqueline.nl

• Palliatieve unit

Palliatieve units zijn kleine
afdelingen (1-2 bedden) binnen
het verpleeghuis bedoeld voor
mensen ‘van buiten de instelling’:
mensen die thuis of in het
ziekenhuis verblijven en daar niet
willen of kunnen blijven. Iedere
bewoner heeft een eigen kamer,
die hij met eigen spullen mag
inrichten. De zorg wordt verleend
door het reguliere personeel
of door gespecialiseerde
verpleegkundigen en
verzorgenden.
Soms zijn vrijwilligers bij de zorg
betrokken. De huisarts of
de specialist ouderenzorg
is verantwoordelijk voor de
medische zorg.
De volgende organisaties
beschikken over palliatieve units.
De contactgegevens
staan vermeldt bij “Thuiszorg”
op pagina’s 3-4
Stichting tanteLouise
Locatie Moermont, Bergen op
Zoom
Locatie Mariahove, Ossendrecht
Schutse Zorg Tholen
St. Annaland
St.Elisabeth
Roosendaal
Surplus Zorg
Locatie De Zeven Schakels
SVRZ Tholen
Locatie Ten Anker, Tholen

Zorg in het ziekenhuis
Het ziekenhuis is meestal de plek
waar mensen te horen krijgen
dat ze niet meer beter kunnen
worden. Het Bravis Ziekenhuis in
Roosendaal en Bergen op Zoom,
begeleidt patiënten tijdens het
behandeltraject. De medewerker
van het transferbureau bekijkt de
mogelijkheden voor zorg na uw
ontslag en regelt dit eventueel.
Zij kan hiervoor ook contact
opnemen met de Transmuraal
Palliatief Verpleegkundige.
In het Bravis ziekenhuis is op
beide locaties een palliatief
team aanwezig. Het palliatief
team bestaat uit hulpverleners
van het Bravis ziekenhuis
gespecialiseerd in palliatieve
zorg voor patiënten met een
levensbedreigende aandoening
en begeleiding van hun naasten.
Uw behandelend arts of een
verpleegkundige kan het
palliatief team om advies vragen.
Het palliatief team inventariseert
de behoeften en zorgen van
de patiënt. Zij bespreken de
acute problemen, de wensen en
verwachtingen voor de nabije
toekomst en de organisatie van
de zorg.

Sinds 2016 heeft Bravis een
Oncologie Centrum. Alle
specialismen die bij oncologie
zijn betrokken, houden voortaan
in het Oncologie Centrum hun
spreekuur. In het Oncologie
Centrum krijgt u steun van
uw medisch specialist en
uw life-coach. Daarnaast
zijn er ook gespecialiseerde
hulpverleners, zoals psycholoog
en maatschappelijk werker.
Bravis Ziekenhuis
088 - 7068 000
www.bravisziekenhuis.nl
Bravis Oncologie Centrum
088 - 7066 820
www.bravisoncologiecentrum.nl

Speciaal voor psychiatrische
patiënten
Soms kan een ernstige terminale
ziekte gepaard gaan met
psychiatrische problematiek. Een
depressie of acute verwardheid
zijn problemen waarop men alert
moet zijn. Patiënten moeten dan
soms opgenomen worden binnen
de psychiatrie. Van belang is dan
dat de (palliatieve) zorg, die
patiënten vaak thuis al kregen,
wordt voortgezet binnen de
GGZ-instelling.
GGZ WNB vindt dat patiënten, die
al lang behandeld worden binnen
de instelling en daar wonen,
recht hebben op goede zorg.
Ook wanneer er sprake is van
palliatieve (terminale) zorg.
GGZWNB
0164 – 289 100
info@ggzwnb.nl
www.ggzwnb.nl

Speciaal voor mensen met
een verstandelijke beperking
In de regio West-Brabant is een
Expertgroep actief om palliatieve
zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking beter
toegankelijk te maken door
samenwerking, scholing van
zorgverleners, informatievoorziening en voorlichting aan
mensen met een verstandelijke
beperking en hun familie.
De volgende organisaties zijn
aangesloten bij de Expertgroep:
Amarant, Sovak, Prisma, SDW,
S&L, Netwerk Palliatieve Zorg
Roosendaal-Bergen op ZoomTholen, Netwerk Palliatieve
Zorg Stadsgewest Breda, VPTZ
West-Brabant & Tholen en
Cliëntenplatform VG WestBrabant.

Daarnaast zijn de volgende
organisaties lid van ons Netwerk
Palliatieve Zorg.
S&L Zorg
S&L biedt zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking,
waaronder palliatieve zorg.
088 - 777 7428
info@slzorg.nl
www.slzorg.nl
SDW
SDW ondersteunt kinderen,
jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking
of ontwikkelachterstand op het
gebied van leven, leren, werken,
wonen.
088 - 259 3010
www.sdw.nl
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